EUROOPA KOMISJON
ÕIGUS- JA TARBIJAKÜSIMUSTE PEADIREKTORAAT
Direktoraat A: Tsiviil- ja kaubandusõigus
Üksus A.1: Tsiviilõigus
VÕRDLUSTABEL COVID-19 MÕJU KOHTA TSIVIILASJADES
(Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi kogutud andmed)
VASTUTUSE VÄLISTAMINE. See dokument annab ülevaate COVID-19-ga seotud meetmetest ja mõningatest muudest meetmetest, mille liikmesriigid on
võtnud 2020. aasta märtsi seisuga, ning on mõeldud üksnes teavitamiseks. Ülevaatedokumendis pole võimalik taasesitada liikmesriikide võetud asjaomaseid
meetmeid täismahus koos kõikide üksikasjade ja eranditega. See ülevaatedokument ei ole liikmesriikidele ega Euroopa Komisjonile siduv. Üksikasjalikumat
teavet palume vaadata liikmesriikide avaldatud õiguslikult siduvatest tekstidest. See vastutuse välistamise klausel täiendab vastutuse välistamise üldklauslit,
mis on kättesaadav aadressil https://e-justice.europa.eu/content_legal_notice-365-et.do?init=true.

LIIKMESRIIGI
D
AUSTRIA
(AT)

Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

22. märtsi 2020. aasta seadus
22. märtsi seisuga kulgevad menetlustähtajad ning
tähtajad, mis oleksid tavaoludes kulgema hakanud
pärast seda kuupäeva, on katkestatud ja nende
kulgemine on peatatud kuni 30. aprillini 2020. Hiljem
kulgevad need edasi. See tähendab, et 14-päevane
tähtaeg lõpeb 15. mail ja 4-nädalane tähtaeg 29. mail.

Kohtute
ja
menetlusosaliste
kontaktide piiramine.

ELi õigusalane koostöö

vaheliste Keskasutuste menetlejad töötavad
kodust: soovitatav on suhelda eposti teel.
Vajadusel kõikide erikohtute sulgemine koos
võimalusega suunata kiireloomulised asjad
ümber muudesse kohtutesse.

Erandid
(muu
hulgas):
maksetähtpäevad,
psühhiaatrilisele sundravile suunamine. Vahetu ohu
korral turvalisusele või isikuvabadusele ning
pöördumatute kahjude korral võib kohus katkestuse
lõpetada varem.
Aegumistähtaegade
kulgemine
on
peatatud
ajavahemikuks 22. märtsist kuni 30. aprillini.
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BELGIA (BE)

Täitemenetlus:
COVID-19
pandeemia
tõttu
majandusraskustesse sattunud võlgniku vallas- ja
kinnisvara sundenampakkumine võidakse edasi
lükata. Väljatõstmine võidakse taotluse korral
peatada, kui võlgnik jääks selle tõttu elukohata.
Aegumistähtaegu
ja
õiguskaitsevahendite
rakendamise tähtaegu, mis lõpevad ajavahemikul
8. aprillist 2020 kuni 17. maini 2020, pikendatakse ühe
kuu võrra selle perioodi lõppemisest (st nende
tähtpäev lükatakse edasi 17. juunile 2020). Vajadusel
võib riik nimetatud perioodi lõppkuupäeva edasi
lükata.

Tsiviilasjades jäetakse ära kohtuistungid, mis
pidid toimuma ajavahemikul 10. aprillist 2020
kuni 17. juunini 2020 (valitsus võib seda
ajavahemikku pikendada), juhul kui kõik pooled
on oma kirjalikud seisukohad juba esitanud. Kui
pooled ei esita vastuväiteid, teeb kohtunik
otsuse istungit pidamata ning üksnes kirjalike
seisukohtade alusel. Kui pooled esitavad
Tsiviilkohtumenetluste tähtaegu, mis lõpevad vastuväiteid, lükatakse asja lahendamine edasi.
ajavahemikul 8. aprillist 2020 kuni 17. maini 2020 ja
mille
lõppemisega
võib
kaasneda
vara Tsiviilkohtud on jätkanud asjade menetlemist
konfiskeerimine või muu kahju, pikendatakse ühe kuu kohtus,
kasutades
videokonverentsi
võrra kriisiperioodi lõppemisest (st nende tähtpäev vahendeid.
lükatakse edasi 17. juunile 2020). Vajadusel võib riik
kriisiperioodi lõppkuupäeva edasi lükata. See ei kehti Ajavahemikul 4. maist kuni 3. juunini 2020 saab
kiireloomuliste asjade puhul.
isikuid vannutada kaugsidevahendite abil.

Tsiviilasjadega tegelevate Belgia
keskasutuste
töömeetodid
ja
korraldus ei ole COVID-19 puhangu
tõttu muutunud, välja arvatud see,
et enamik Belgia keskasutuse
menetlejatest
teeb
kaugtööd.
Mõned töötajad on ühe päeva
nädalas kohapeal, et kontrollida
sissetulevat posti ja tagada posti
väljasaatmine,
näiteks
seoses
dokumentide kättetoimetamisega.
Euroopa
õigusalase
koostöö
võrgustiku kaudu on kõikidele
kontaktpunktidele saadetud teade,
et menetlejatega suhtlemist saab
jätkata üksnes e-posti teel. Belgia
keskasutused
on
endiselt
kättesaadavad telefoni ja e-posti
teel.
Uued
taotlused,
mis
puudutavad lapseröövi, tõendite
kogumist,
õigusabi,
ülalpidamiskohustust
või
lastekaitset, soovitatakse saata
asjakohastele
üldistele
meiliaadressidele.

Ajavahemikul 18. märtsist 2020 kuni 3. juunini 2020 Notariaadiseaduses ette nähtud kohtumiste
lõppevate tähtaegade pikendamine 6 kuu võrra, kui tähtaegu,
mis
lõpevad
ajavahemikul
menetlus hõlmab kinnisasja sundmüüki.
18. märtsist 2020 kuni 4. augustini 2020,
pikendatakse kolme kuu võrra.
Äriühingute
suhtes
algatatud
mõnede
täitemenetluste
peatamine
ajavahemikuks Notariaalseid volikirju saab vastu võtta
24. aprillist 2020 kuni 17. maini 2020.
kaugsidevahendite
abil
elektrooniliselt
(elektrooniliste vahenditega ning kasutades eidentimist ja digiallkirja).
Konkreetsete
juhtumite
läbivaatamine
võib
töötajate
Nõue, et testamendi ehtsust peavad kinnitama vähesuse tõttu viibida. Seni kõik
tunnistajad või mitu notarit, ei kehti 4. maist töötajad
töötavad
ning
asju
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menetletakse
igapäevaselt
samamoodi kui enne COVID-19
Notariaalsed
volikirjad,
mis
saadakse puhangut.
ajavahemikul 13. märtsist 2020 kuni 30. juunini
2020 ning jõustuvad 13. märtsist 2020 kuni
30. juunini 2020, on tasuta.
Kohtuistungid
Justiitsministeerium
ja
kohtud
jätkavad rahvusvahelise õigusabi
Kuni
eriolukorra
lõpetamiseni
võib osutamist, kuid võib esineda viivitusi.
kohtuistungeid pidada kaugsidevahendite abil,
kui on tagatud poolte ja menetlusosaliste
vahetu virtuaalne osalemine. Toimunud
istungitest koostatakse protokollid ja need
avaldatakse viivitamata ning istungi protokolli
säilitatakse kuni protokolli muutmise ja
täiendamise tähtpäevani. Kohus teavitab pooli
kaugsidevahendite abil toimuvatest istungitest.
2020 kuni 3. juunini 2020.

BULGAARIA
(BG)

Eriõigusaktid:
- Seadus, mis käsitleb meetmeid ja tegevust
rahvusassamblee 13. märtsi 2020. aasta otsusega
välja kuulutatud eriolukorra ajal ning selle
tagajärgede kõrvaldamist. – edaspidi „eriolukorra
seadus“
Seoses meetmete ja tegevustega eristatakse kahte
perioodi: eriolukorra periood (13. märtsist kuni
13. maini 2020) ja kahe kuu pikkune periood pärast
eriolukorra tühistamist (alates 14. maist 2020).
A) Meetmed ja tegevus eriolukorra perioodil:
13. märts – 13. mai 2020
(Algselt
kehtestati
eriolukord
ajavahemikuks
13. märtsist kuni 13. aprillini 2020. Seda ajavahemikku
pikendati kuni 13. maini 2020).
Menetlustähtajad:
- Tähtaegade peatamine:
Kõik menetlustähtajad tsiviil-, vahekohtu- ja
täiteasjades on peatatud, välja arvatud järgmistes
tsiviil- ja kaubandusvaidlustes:
1.
esialgne
õiguskaitse
vanemlike
õiguste
teostamisega seotud asjades;
2. viivitamatu kaitse määramine või muutmine
koduvägivalla vastase kaitse seaduse alusel algatatud
asjades ning asjades, kus kaitse määramise taotlus on
tagasi lükatud;

Kõrgem justiitsnõukogu on välja andnud
korraldused
vajalike
ettevaatusabinõude
võtmiseks,
et
vältida
viiruse
levikut
kohtumajades,
dokumentide
esitamiseks
kohtule posti teel või elektrooniliselt ning
nõustamiseks telefoni teel või elektrooniliselt.
Kutsed nimetatud istungitele toimetatakse
kätte telefoni teel või elektrooniliselt.
Registritoimingud
Äriregistri ning mittetulundusühingute registri
ja muude registrite teenused on kättesaadavad
internetis.

Notariaaltoimingud
Notariaaltoiminguid
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tehakse

vaid

3. load raha väljavõtuks laste hoiustelt;
4. esialgse õiguskaitse menetlused;
5. tõendite säilitamise menetlused;
6. taotlused, mis on esitatud elektroonilise side
seaduse
alusel
ning
seoses
registriasjade
lõpetamisega kohtu korraldusel vastavalt äriregistri
seadusele ning mittetulundusühingute seadusele;
7. krediidiasutuste seaduse artikli 62 lõike 3 kohased
menetlused, mis on seotud pangasaladuse kaitse
kinnituse allkirjastamisega.

edasilükkamatutel
asjaoludel.
Notariaaltoiminguid
võib
teha
vaid
kiireloomulistel juhtudel, täites seejuures
hügieeninõudeid. Notarite koda tagab vähemalt
ühe
valvenotari
tööloleku
asjaomase
tööpiirkonna iga 50 000 elaniku kohta.

Eraõiguslike
üksuste
suhtes
kehtivad
aegumistähtajad, mille möödumisel õigused lõppevad
või tekivad, on peatatud.
B) Meetmed ja tegevus ajavahemikul kaks kuud
pärast eriolukorra tühistamist (alates 14. maist 2020)
- Tähtaegade peatamine:
Kahe kuu jooksul pärast eriolukorra tühistamist
peatatakse kõik väljakuulutatud enampakkumised ja
sundvõõrandamised, mille avalik-õiguslikud ja
eraõiguslikud täitevametnikud on üksikisikute suhtes
algatanud, ning määratakse uus toimumisaeg
lõivudeta ja kuludeta. Üksikisiku taotlusel, mis on
esitatud enne esimeses lauses nimetatud tähtaja
möödumist,
määratakse
enampakkumise
või
sundvõõrandamise uus toimumisaeg, ilma et tuleks
tasuda lõive ja kulusid.
- Tähtaegade pikendamine:
Seaduses sätestatud tähtaegu (v.a eespool nimetatud
juhtudel), mis mööduvad eriolukorra ajal ning on
seotud eraisikute ja eraõiguslike üksuste õiguste
teostamise ja kohustuste täitmisega, pikendatakse
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ühe kuu võrra alates eriolukorra lõppemisest.
-

Erijuhtumid:

Eriolukorra ajal ja kuni kahe kuu jooksul pärast seda ei
kohaldata
eraisikute
ja
meditsiiniasutuste
pangakontode,
palkade
ja
pensionite,
meditsiiniseadmete ja -varustuse suhtes arestimist
ega kaitsemeetmeid. Eraisikule kuuluva vallas- ja
kinnisvara inventuuri ei või teha, välja arvatud
ülalpidamiskohustuste, süüliselt tekitatud kahju ning
töötasu nõuete katteks. Omavalitsuste pangakontosid
ei või arestida kahe kuu jooksul pärast eriolukorra
tühistamist.
Kuni kaks kuud pärast eriolukorra tühistamist ei või
eraõiguslike üksuste maksekohustuste täitmisega
viivitamise korral nõuda viivist ega leppetrahvi, juhul
kui võlgniku kohustus tuleneb krediidilepingust või
muust rahastamislepingust, mis on sõlmitud
krediidiasutuste
seaduse
artiklis 3
sätestatud
finantsasutustega,
välja
arvatud
pankade
tütarettevõtjad, sealhulgas juhul, kui nõude on
omandanud pank, finantsasutus või kolmas isik.
Kohustust ei või tunnistada ennetähtaegselt
sissenõutavaks ega nõudmise korral täidetavaks ning
lepingut ei või kohustuse täitmata jätmise tõttu üles
öelda.

HORVAATIA
(HR)

18. aprillil 2020 jõustusid rahalist vara puudutavate
täitetoimingute seaduse muudatused: füüsiliste
isikute pangakontode suhtes on täitmine peatatud
3 kuuks (seda võidakse pikendada veel 3 kuu võrra).

Kõik kohtuasutused jätkavad tööd. Tehakse
siiski vaid kiireloomulisi toiminguid ning
seejuures võetakse kohased kaitsemeetmed.
Istungid ja selliste juhtumite menetlemine, mis
ei ole kiireloomulised, on edasi lükatud kuni
5

Pooled peavad päringud, taotlused
ja
avaldused
esitama
justiitsministeeriumile
e-posti,
telefoni või tavaposti teel.

Sellel perioodil on peatatud ka seadusejärgse intressi edasiste otsusteni.
Rahvusvahelise õigusabi osutamist
arvestamine.
Asjades, milles kohtunikud saavad otsuseid teha jätkatakse, kuid võib esineda
ainuisikuliselt või mille puhul istung pole viivitusi.
nõutav, tuleb otsused teha kodus ning
korraldada seejärel nende kättetoimetamine.
Kohtuasutuste juhid võivad anda töötajatele loa
töötada kodus, kui see on võimalik.
Suhtlus poolte ja kõikide menetlusosalistega
toimub elektrooniliselt kõikides asjades, kus see
on võimalik. Asjades, mille raames tuleb
kohtuda või pidada istung, tuleb võtta kõik
terviseasutuste kehtestatud ettevaatusabinõud.
Kohtunikud ja kohtud peaksid igal juhul
kasutama kättesaadavaid kaugsidevahendeid,
sealhulgas kohtusiseselt (e-post, videolink jm).
Täitemenetlused,
eelkõige
kinnisasjade
vabastamise
ja
üleandmisega
seotud
täitetoimingud, on soovitatud edasi lükata.
COVID-19 epideemia puhangu tõttu on
Horvaatias edasi lükatud kõik avalikud
elektroonilised enampakkumised täite- ja
pankrotiasjades, välja arvatud need, kus
pakkumine algas hiljemalt 24. märtsil 2020 ning
mis tuleb viia lõpule vastavalt avaldatud avalike
elektrooniliste enampakkumiste kutsetele.
Kõik pärast 13. märtsi 2020 laekunud
müügitaotlused, mida pole menetlusse võetud,
võetakse
menetlusse
pärast
COVID-19
epideemiaga seotud eriolukorra lõppu. Kõik
avaldatud tagatisraha maksmise kutsed ja
avalike elektrooniliste enampakkumiste kutsed
tühistatakse ning avaldatakse uuesti samade
müügitingimustega
pärast
COVID-19
epideemiaga seotud eriolukorra lõppu.
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KÜPROS (CY)

Menetlustähtajad on peatatud 30. aprillini 2020.

TŠEHHI (CZ)

Kodanike
selliste
kiireloomulisi
probleemide
leevendamiseks, mis on seotud kohtumenetluste,
täitemenetluste ja pankrotimenetlustega, on võetud
mitmeid
meetmeid.
Laialdaselt
kohaldatakse
menetlusseadustike olemasolevaid sätteid, mis
puudutavad kohtumenetluse tähtaegadest erandite
tegemist, kui tähtaega polnud võimalik järgida
erakorraliste meetmete tõttu (kohustuslik karantiin,
liikumispiirangud ja kogunemispiirangud).

Kõik istungid ja muud menetlustoimingud on
peatatud 30. aprillini 2020. Erandid: eriti
kiireloomulised taotlused esialgse õiguskaitse
saamiseks ning väljaandmismenetlustes ja
muudes isikuvabaduse piiramisega seotud
menetlustes (nt ebaseaduslik kinnipidamine,
kinnipidamine psühhiaatrilise ravi asutuses).
Kohtusekretär võtab hagiavalduse vastu ainult
siis, kui sellega koos esitatakse esialgse
õiguskaitse taotlus, ning tingimusel, et
tegemist
on
kiireloomulise
asjaga.
Kiireloomulisust hindab ja selle üle otsustab
kohtunik.
Justiitsiministeerium on soovitanud kõik
kohtuistungid edasi lükata. Kui edasilükkamine
pole võimalik, tuleb istung läbi viia ranges
kooskõlas eriolukorda käsitleva valitsuse
määrusega. Kõrvalisi isikuid kohtuistungitele ei
lubata ning nende liikumine kohtumajades on
piiratud.
Kohtud annavad teavet telefoni/e-posti teel.

Laste rahvusvahelise õiguskaitse
büroo (Brüsseli IIa määrus ja
ülalpidamismäärus): büroo täidab
ülesandeid
eriolukorra
režiimil; büroos on kogu isiklik
suhtlus asendatud kirjaliku (kirja teel
või
elektroonilise)
ja
telefonisuhtlusega; büroo on avatud
vaid esmaspäevast kolmapäevani
Soovituste
täitmisest
põhjustatud kell 9.00–12.00.
menetlusviivitusi ei käsita justiitsministeerium
järelevalve teostamisel viivitustena.
Tšehhi
justiitsministeerium
(dokumentide
kättetoimetamise
Notariaalteenused on inimestele endiselt määruse ja tõendite kogumise
kättesaadavad, kuid töö toimub piiratud määruse keskasutus): Töötajad
režiimil.
(nende seas kõik kontaktisikud)
töötavad praegu enamasti kodust.
Rangelt soovitatav on suhelda
elektrooniliselt/kaugsidevahendite
abil. Tuleb järgida kõiki tähtaegu.
Ainsaks probleemiks on mõnes riigis
üha
laienevad
postiteenuse
piirangud, mida püüame ületada
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TAANI (DK)

kokkuleppel
välisministeeriumiga,
kasutades
kohtudokumentide
kättetoimetamiseks diplomaatilisi
kanaleid. Välisriikide keskasutused
peaksid
soovitama
oma
kohtutel/pädevatel asutustel saata
kõik dokumentide kättetoimetamise
ja tõendite kogumise taotlused
pädevatele kohtutele otse, mitte
keskasutuse (justiitsministeeriumi)
kaudu, kuna praeguses olukorras
lühendab see oluliselt taotluse eduka
täitmise aega.
Õigusmenetlustega seotud meetmeid seni vastu Taani
kohtud
on
teatud
kriitiliste Üldjuhul püüavad Taani kohtud
võetud ei ole.
valdkondadega
tegelemiseks
käivitanud eriolukorra ajal teha võimalikult
eriolukorra menetluse. Kriitilised valdkonnad, palju tööd kodukontorites.
kus kohalikud kohtud tööd jätkavad, on eelkõige
seadusejärgselt kiireloomulised asjad ja eriti
tõsised sekkumised.
Kohtud hindavad iga juhtumi puhul eraldi, kas
tegemist on „kriitilise“ juhtumiga, ning kohtute
ülesandeks on oma töö korraldamisel neid
asjaolusid arvesse võtta.
Kriitiliste
juhtumite
eelisjärjekorras
menetlemise puhul tuleb arvestada, et teatud
olulisi
juhtumiliike,
sealhulgas
füüsilist
kohtuistungit nõudvaid juhtumeid, ei saa
eelisjärjekorras menetleda. Need juhtumid on
edasi lükatud kuni edasiste otsusteni.
Taani kohtud püüavad eriolukorra ajal teha
võimalikult palju tööd kodust. Taani kohtute
amet on kõikidele töötajatele taganud
võimaluse kodukontori sisseseadmiseks. Lisaks
võivad kohtute töötajad (piiratud arvul) ka
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füüsiliselt kohtutes kohal olla, et tagada endale
ja teistele võimalus lahendada asju kodust.
Mitmetes
õigusvaldkondades,
sealhulgas
tsiviilasjades ja täiteasjades, kasutavad kohtud
võimalusel
konverentskõnesid.
Perekonnakohtud menetlevad asju füüsilise
kohalolekuta, kui see on võimalik. Teatud
pärimisasju võidakse menetleda ka telefoni teel.

EESTI (EE)

Kriisikomitee (millesse kuuluvad Taani kohtute
ameti esindajad ja rühm kohtute esimehi) on
ärgitanud kohtuid võimalusel ka kaaluma, kas
praeguses olukorras tuleks kasutada rohkem
videokonverentse, juhul kui see on õigusriigi
seisukohalt lubatav.
Üldine teave inglise keeles on avaldatud valitsuse Kehtestati
eriolukord
12. märtsist
kuni Eesti keskasutus on olnud kaugtööl
veebisaidil.
17. maini.
alates 13. märtsist. Teated (sõnumid
ja dokumendid) edastatakse e-posti
Menetlustähtaegu pikendavad kohtud iga juhtumi Loodud on virtuaalsed koosolekuruumid, et teel (tsiviilasjades ja enamikus
puhul
eraldi.
Kohtud
võtavad
arvesse suurendada justiitsministeeriumi, kohtute, kriminaalasjades).
Vajadusel
menetlusosalistele kriisi tõttu tekkinud täiendavat prokuratuuri ja vanglate suutlikkust pidada saadetakse dokumentide originaalid
koormust, ülesandeid või raskusi.
videokonverentse. Seda lahendust saab pärast
eriolukorra
lõppu
kasutada ka suuliste istungite pidamiseks lennupostiga.
Tähtaegu ei ole seadusega pikendatud, kohtunikel on menetlusosaliste
osalusel.
Lisaks
on
kaalutlusõigus pikemate tähtaegade määramiseks või olemasolevaid
videokonverentsiseadmeid
juba kulgevate tähtaegade pikendamiseks.
ümber paigutatud, et katta nõudluse kasvu
kohtumajades ja vanglates.
Et COVID-19 leviku ennetamiseks vältida füüsilisi
kontakte
hooldusasutustes,
on
peatatud Kohtumenetlust
puudutavaid
psüühikahäiretega isikute psühhiaatriahaiglasse või seadusemuudatusi tehtud ei ole. Kohtute
sotsiaalhoolekandeasutusse paigutamise tähtaegade haldamise nõukoda on avaldanud soovitused.
kulgemine:
Eesti kohtute töö on ümber korraldatud:
– laiendatud ajutise kaitse puhul kuni eriolukorra kohtukantseleid on avatud kell 9.00–13.00 ja
lõpuni;
kohtumajad on tööpäeviti avatud kella 14.00-ni.
– paigutamise puhul kuni eriolukorra lõpuni ja kaheks
kuuks pärast seda.
Võimaluse korral menetletakse asju kirjalikult
9

See ei mõjuta kohustust lõpetada paigutamine või kohtute infosüsteemi ja digitaalse kohtutoimiku
esialgse õiguskaitse kohaldamine pärast paigutamise rakenduse kaudu.
eeltingimuste äralangemist või kui tehakse kindlaks,
et eeltingimused polnud täidetud.
Kiireloomulised istungid ja menetlused viiakse
läbi elektrooniliste sidevahendite abil. Kui see
Võlaõiguse valdkonnas ei ole praegu olulisi muudatusi pole võimalik, otsustab kohus iga kohtuasja
tehtud. Justiitsministeerium on analüüsinud Eesti puhul eraldi, kas kohtuistung või menetlus
õiguses juba ette nähtud erinevaid õiguslikke toimub kohtus. Kiireloomuliseks võib pidada
võimalusi, mida saaks sel keerulisel ajal kasutada. On järgmisi asju: isiku paigutamine kinnisesse
keskendutud selgituste andmisele ja teabenõuetele asutusse; lapse perekonnast eraldamine;
vastamisele. Samuti on tehtud ettepanekuid muuta täisealisele eestkostja määramine. Kui asi ei ole
võlaõiguse valdkonnas teatavaid norme, kuid arutelu kiireloomuline,
võib
kohus
kasutada
selle üle veel kestab.
elektroonilisi sidevahendeid (või muid vajalikke
vahendeid), ent üldjuhul on soovitatav, et kohus
lükkaks istungi ja/või menetluse edasi.
Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule
võib kohus lastega seotud erandlikel ja
kiireloomulistel
juhtudel
teha
esialgse
õiguskaitse või kaitsemeetmete määruse ilma
last ära kuulamata – paljud kohtunikud on seda
võimalust kasutanud.
Menetlusdokumentide
kättetoimetamisel
soovitatakse eelistada e-toimikut ja e-posti.
Notarite Koda andis notaritele loa võtta kõik
vajalikud meetmed, sealhulgas kasutada enotari kaugtõestuse teenust, mis võimaldab
teha
notari
ametitoiminguid
videosilla
vahendusel. Kui kuni 6. aprillini sai kaugtõestuse
teel teha vaid teatavaid toiminguid (volikirja
väljastamine, osaühingute osade müük jne), siis
alates 6. aprillist saab kaugtõestuse abil teha
peaaegu kõiki toiminguid (ainus erand on abielu
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sõlmimine ja lahutamine). Seega saab nüüd
veebipõhise tõestuse abil isegi kinnisvara müüa
ja võõrandada. Seda saab teha ka pärast
eriolukorra tühistamist. Eesti Advokatuur on
samuti ärgitanud oma liikmeid kaugtööle ning
kasutama kõiki tehnilisi sidevahendeid, et
õigusnõustamist jätkata. Advokatuur rõhutas ka
vajadust tagada advokaadi-kliendi suhtes
konfidentsiaalsus. Lisaks on advokatuur
juhtinud tähelepanu, et eriolukorrast tingitud
õiguste piirangud peavad olema põhjendatud
ning kui konkreetne juhtum seda nõuab, tuleks
need vaidlustada. Advokaadid on kohustatud
töökeskkonna muutumisega kiiresti kohanema,
ilmutama paindlikkust ja uuendusmeelsust ning
tagama, et tähtaegade pikendamise taotlemise
võimalust ei kuritarvitata.
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on
samuti teatanud, et kohtutäiturid ja
pankrotihaldurid on oma töö ümber
korraldanud ja teevad kaugtööd.

SOOME (FI)

Hoolimata kestvast kriisist ei ole seadusega Kohtud on endiselt sõltumatud. Riiklik Rahvusvahelise õigusabi osutamist
kehtestatud tähtaegu muudetud.
kohtuamet (RKA) annab siiski kohtutele jätkatakse, kuid kohtud menetlevad
soovitusi ja nõuandeid töö korraldamiseks.
asju tähtsuse järjekorras, arvestades
olemasolevaid ressursse.
RKA suuniste kohaselt on kohtutel soovitatav
asjade menetlemist jätkata ning võtta Enamik
Soome
keskasutuse
ettevaatusmeetmeid, näiteks piirata füüsilist menetlejatest
(määrused
kohalolekut hädavajalike juhtudega. RKA 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 ja
soovitab
kohtutel
pidada
istungeid 1206/2001) teeb praegu kaugtööd.
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videokonverentsi teel või muude saadaolevate
ja sobivate tehniliste vahenditega. Samuti on
riiklik kohtuamet avaldanud kõikidele kohtutele
soovituse
kasutada
kohtuistungi
ajal
kaugsidevahendeid. Soovitus on mõeldud
üksnes praeguse eriolukorra jaoks ning selle
eesmärk ei ole muuta olemasolevaid
tegevuspõhimõtteid, juhiseid või soovitusi.
Kaugsidevahendite
tõhusama
kasutamise
eesmärk on vähendada terviseriske, vältides
mitme inimesega kogunemisi. Need ja tulevased
juhised on kättesaadavad siin.

Kontoris viibitakse vähe ja vaid
kiireloomulistel juhtudel. Soovitatav
on võimalusel suhelda e-posti teel:
central.authority@om.fi
ning
maintenance.ca@om.fi
(ainult
elatisasjad).

10. maiks 2020 olid Soome esimese astme
kohtud peatanud 1 431 tsiviilasja arutamise.
Ajakohastatud teave on kättesaadav siin.

Kohtutega soovitatakse
telefoni ja e-posti teel.
PRANTSUSM
AA (FR)

Menetlustähtaegu, sealhulgas aegumistähtaegu, mis
lõppevad ajavahemikul 12. märtsist kuni ühe kuu
möödumiseni eriolukorra lõpust, on pikendatud.
Pärast nimetatud perioodi lõppu jätkub kõikide
tähtaegade kulgemine tavapäraselt, kuid need
lõpevad siiski hiljemalt kahe kuu jooksul pärast
eriolukorra lõppu. Ajapikendus ei piira poolte õigust
taotleda eriolukorra ajal õiguskaitset või teostada
kaebeõigust kõikidel võimalikel viisidel, kuivõrd see
on võimalik.
Täitmiskohustusi
ja
lepingulisi
tähtaegu
põhimõtteliselt muudetud ei ole, erakorralistel
asjaoludel (vääramatu jõud jm) kohaldatakse
Prantsusmaa õigust. Lepingulised sanktsioonid, mida

suhelda

eelkõige

Ajavahemikus 17. märtsist kuni 10. maini on
kohtud menetlenud ainult kiireloomulisi asju
(kodanikuvabadus
ja
isikuhooldusõigus
tsiviilasjades,
täiteasjad,
lastekaitse,
kiireloomulised
perekonnakohtu
asjad,
sealhulgas lähenemiskeelud, ning pakilised
ajutiste meetmete kohaldamise menetlused).

Õigusalase
koostöö
käsitletakse tavapäraselt.

taotlusi

Koostöö perekonnaasjades (määrus
2201/2003):
Rahvusvaheliste
lapseröövide
ja
lastekaitse
valdkonnas teevad Prantsusmaa
keskasutuse menetlejad enamasti
Alates 11. maist on kohtud järk-järgult kaugtööd ja tulevad büroosse
alustanud uuesti toiminguid kõikides asjades.
vähemalt ühel päeval nädalas. See
tähendab, et kõik uued taotlused
Kui kohus ei saa töötada, võidakse võib saata posti, faksi või e-posti
kiireloomulised asjad suunata teise kohtusse.
teel.
Tõendite
kogumine
(määrus
Kohtuotsused tehakse pooltele teatavaks 1206/2001): Taotlusi käsitletakse
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kohaldatakse lepingulisi kohustusi rikkuva võlgniku kõikide vahendite abil, eelkõige e-posti või
suhtes, (leppetrahvi käsitlev klausel, lõpetamisklausel telefoni teel (kuid otsuseid ei loeta saajale
jne) on siiski ajutiselt tühistatud, et võtta arvesse kättetoimetatuks).
täitmisega seotud raskusi.
Laste ja täiskasvanute suhtes kehtestatud
Seadusega ette nähtud leppetrahvid, pikendused ja kaitsemeetmed, mille kehtivus eriolukorra ajal
etteteatamistähtajad on samuti peatatud või lõppeb, pikenevad automaatselt, kui kohtunik ei
pikendatud.
otsusta teisiti.

tavapäraselt. Menetlusaeg võib olla
veidi pikem, kuna menetlejad teevad
kaugtööd ja tulevad büroosse ühel
päeval nädalas, et vaadata läbi posti
või faksi teel saadetud taotlused.

Kui kohtuistungi läbiviimisel kasutatakse
audiovisuaalseid või muid elektroonilisi
sidevahendeid, ei tohi kohtuistung toimuda
ühes kohas.

Prantsusmaa keskasutus suhtleb
määruse (EÜ) nr 4/2009 alusel
ülalpidamisasjades e-posti teel:
obligation.alimentaire@diplomatie.g
ouv.fr.

Dokumentide
kättetoimetamine
(määrus 1393/2007): Praeguses
olukorras
võib
dokumentide
Uurimisja
lepitusmeetmete
tähtajad kättetoimetamine võtta kauem aega.
peatatakse ja neid pikendatakse veel kolme kuu Saab
kasutada
elektroonilist
võrra alates 23. juunist 2020.
kättetoimetamist, juhul kui saaja on
sellega eelnevalt nõustunud.
Kohtute esimehed saavad reguleerida kohtusse
sisenevate inimeste voogu ja määrata kindlaks Prantsusmaa keskasutus suhtleb
kohtusaali lubatavate isikute arvu, et tagada nimetatud
kolme
määruse
füüsilise distantsi hoidmise eeskirjade järgimine. (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007)
alusel
jätkuvalt
e-posti
teel
Samuti võivad nad piiratud juurdepääsu korral (entraide-civilejätta rahuldamata nende inimeste taotlused, internationale@justice.gouv.fr, kuid
kes soovivad kohtuistungil osaleda.
ka kirja või faksi teel.

Lõpuks tuletatakse meelde, et kasutatavad
sidevahendid peavad tagama arutelude
konfidentsiaalsuse.
SAKSAMAA
(DE)

Seni
ei
ole
seoses
tsiviilkohtumenetluse
tähtaegadega meetmeid võetud; vastu on võetud
üksnes sätted, mis käsitlevad kriminaalmenetluste
pikemaid katkestusi.

Olemasolevad tsiviilkohtumenetluse normid
annavad
kohtutele
avarad
võimalused
praegusele erandlikule olukorrale paindlikult
reageerida. Asjaomased kohtud ja kohtunikud
peavad ise otsustama, milliseid meetmeid igal
(Saksamaa tsiviilkohtumenetluse seadus sisaldab konkreetsel juhul võtta. Kohtute sõltumatus
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Koostöö perekonnaasjades (määrus
2201/2003):
Föderaalne justiitsamet kui määruse
2201/2003 (Brüsseli IIa) kohane
Saksamaa
keskasutus
on
tervisekaitsega seotud põhjustel

sätteid
tähtaegade
pikendamise,
menetluse säilib.
peatamise ja ennistamise kohta, mida saab COVID-19
kriisiga seoses kohtuasjades kasutada.)
Lisateabe saamiseks seadusandlike meetmete kohta
külastage
föderaalse
justiitsja
tarbijakaitseministeeriumi
veebilehte
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Cor
ona/Corona_node.html.

piiranud
töötajate
füüsilist
kohalolekut, aga on muidutäielikult
töövõimeline, kuigi varasemast
väiksema suutlikkusega.
Koostöö ülalpidamisasjades (määrus
4/2009)
Keskasutuse
tegevus
elatise
piiriülesel
sissenõudmisel
on
piiratud; asjade menetlemine viibib
ning pooltel palutakse mitte esitada
päringuid menetluses olevate asjade
seisu kohta. Keskasutus jätkab
kõikide asjade menetlemist esimesel
võimalusel,
arvestades
tegevuspiiranguid.
Tõendite
kogumine
(määrus
1206/2001)
ja
dokumentide
kättetoimetamine
(määrus
1393/2007):
Tuleb arvestada, et eelkõige tõendite
kogumise puhul on taotluste
täitmine
endiselt
kohtuniku
otsustada. Üldiselt võib öelda, et
kohtute töövõime on kohtutöötajate
puudumise tõttu oluliselt piiratud.

KREEKA (EL)

Ministri otsusega on kõik Kreeka kohtute ja
nende allüksuste menetlused peatatud kuni
15. maini 2020, välja arvatud kiireloomulised ja
olulised hagid ja juhtumid.
Rahukohtute ja nende allüksuste menetlused
peatati kuni 10. maini 2020.
Kohtuasutused töötavad vaid niivõrd, kui on
vajalik olulisteks tööalasteks toiminguteks ja
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Kreeka valitsus on kehtestanud
ettevaatus- ja piirangumeetmed, et
vähendada koroonaviiruse leviku
ohtu ja selle sotsiaalmajanduslikku
mõju ning tagada turu ja avaliku
sektori nõuetekohane toimimine.
Justiitsministeerium
kui
tsiviilõiguslike

seoses kiireloomuliste asjadega.
Koosolekud ja kõik muu kohtute tegevusega
seonduv on korraldatud kaugtöö vormis ja
tehniliste vahenditega, kui see on võimalik.
Kasutusele on võetud sidevahendid ja IT
rakendused, et videokonverentsi kasutamine
ning kohtunike, prokuröride ja teiste
õiguspraktikute kaugtöö turvaliseks muuta.
Mõnes suurematest kohtutest on tõendite
väljaandmise
taotlusi
võimalik
esitada
elektrooniliselt. Sellisel juhul saavad kodanikud
ja juristid tõendi kätte elektrooniliselt
veebiportaali kaudu.
UNGARI (HU)

Üldreeglina jätkub tähtaegade kulgemine ka
hädaolukorra ajal. Ainsaks erandiks on juhtumid, kus
vajalikku menetlustoimingut ei saa teha kirjalikult
või elektrooniliste vahenditega (st menetlustoiming
nõuab isiklikku kohalviibimist ja on selleta võimatu)
ning menetlus seetõttu seiskub. Sel juhul peatub
tähtaja kulgemine kuni kõnesoleva takistuse
kõrvaldamiseni või hädaolukorra lõppemiseni.

konventsioonide/lepingute ja ELi
tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava
õigusliku koostöö määruste kohane
keskasutus
on
juurutanud
vahetustega töötamise süsteemi, kus
on ühendatud kaugtöö ja füüsiline
kohalolek töökohal.
Seni on keskasutus pea täielikult
töövõimeline,
kuid
jätkuva
tervisekriisi tõttu on vältimatu, et
aeg-ajalt esineb mõningate taotluste
menetlemisel viivitusi.

Kohtusse pöördumise õigus ja pooleliolevate Seoses
õigusalase
koostööga
asjade menetlemise jätkamine on tagatud ning tsiviilasjades on hädaolukorra kestel
Ungari kohtute töö ei ole peatatud.
piiratud
täitetoimingud.
Täitetoimingutest ei saa teha näiteks
Kohtutes ei tehta menetlustoiminguid, mis kohapealsed menetlustoimingud ega
nõuavad füüsilist kontakti. Erimenetlusnormid viia läbi kinnisvara enampakkumisi.
võimaldavad kirjalikku suhtlust, kaugistungeid Ei
saa
anda
korraldusi
ning elektroonilise isikutuvastuse kasutamist täitetoiminguteks
seoses
laste
istungitel.
üleandmisega lapseröövi asjades
ning Brüsseli IIa määruse alusel.
Keskasutused jätkavad tööd.

IIRIMAA (IE)

Tähtaegadega
seotud
erisätteid
ei
ole.
Menetlustoiminguid, mille seadusejärgne tähtaeg
lõppeb enne „piiranguaja“ lõppu, käsitatakse
edasilükkamatutena (vt teine veerg).

Kohtute kantseleid on endiselt avatud ja
võtavad vastu kiireloomulisi dokumente. On
paigaldatud vastuvõtukastid, kuhu saab jätta
dokumente ilma avalikus teeninduspunktis
töötajatega suhtlemata. Kohtute kantseleidega
saab endiselt ühendust võtta e-posti või posti
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Õigusabitaotluste täitmine võib
tavaoludega võrreldes viibida.
Justiitsasjade ja võrdõiguslikkuse
ministeerium ning keskasutused
töötavad
enamasti
kodust.
Soovitatav on suhelda üksnes e-posti
teel.

teel.
Tsiviilasju võidakse edasi lükata, kui selleks
saadakse nõusolek e-posti teel. Lähinädalatel
jätkub menetlus vaid kiireloomulistes asjades.
Lubatud on esitada avaldusi kiireloomulistes
perekonnaasjades, sealhulgas kaitsemäärused,
erinevad lähenemiskeelud esialgse õiguskaitse
raames ja määruste pikendamine.
Samuti saab esitada avaldusi edasilükkamatutes
asjades, näiteks kiireloomulised eestkosteasjad
või kiireloomuline kohtulik läbivaatamine.
Ülemkohtu esimehe korraldusel on laiendatud
videolingi kaudu osalemise võimalusi kõikidele
parajasti vanglates viibivatele kinnipeetavatele.
Katsetatakse kohtuistungite pidamist kaugside
ja video vahendusel, kui pooled annavad selleks
nõusoleku.

ITAALIA (IT)

Tsiviilkohtumenetluses
tehtavate
toimingute
tähtaegade kulgemine peatati algselt ajavahemikuks
9.–22. märts (hiljem pikendati seda 15. aprillini).
8. aprilli 2020. aasta dekreetseadusega nr 23
pikendati
istungite
edasilükkamist
ja
menetlustähtaegade peatamist 11. maini 2020.

Ära jääb enamik tsiviilkohtuistungeid, mis olid
kavandatud alates dekreedi jõustumisele
järgnenud päevast (9. märts 2020) kuni
22. märtsini (seejärel 15. aprillini ja lõpuks
11. maini), kuna nende edasilükkamine on
kohustuslik.

Märkimisväärne
justiitsministeeriumi
töötab kodust.

osa
töötajatest

Õigusalane koostöö tsiviilasjades on
teadmata ajaks pärsitud. Õigusalase
koostöö
taotlused
esitada
Kõik kriisiperioodiks kavandatud kohtuistungid elektrooniliselt (sealhulgas välisriigi
Tähtajad, mis muidu hakanuks kulgema peatatud ajal, lükkuvad edasi (välja arvatud kiireloomulistes õigusega
seotud
teabenõuded
hakkavad kulgema alles pärast nimetatud peatamise asjades).
1968. aasta Londoni konventsiooni
lõppu.
alusel).
Paberdokumentide
Kohalikud kohtud võivad võtta korralduslikke menetlemisel võib esineda olulisi
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Erandid:
lapsendamine,
saatjata
alaealised,
perepõhine asendushooldus, alaealiste kaitsega
seotud menetlused ja ülalpidamist käsitlevad
menetlused, kui ohtu satuvad põhivajadused;
sundravi, raseduse vabatahtlik katkestamine, esialgne
täitmine, valimismenetlus ja asjad, kus pooltel on
olulise kahju tekkimise risk.

LÄTI (LV)

Tsiviilkohtumenetlus toimub kirjalikult, juhul kui see
ei riku poolte õigusi ja kohus peab seda võimalikuks.
Kohtuistungite edasilükkamise asemel on Läti üle
läinud kirjalikule kohtumenetlusele, välja arvatud
juhul, kui on tingimata vajalik pidada tavaline
kohtuistung või arutatav asi on eriti kiireloomuline või

meetmeid ka ise (piirata pääsu hoonetesse, viivitusi.
sulgeda kontorid).
Kõik teated tuleb saata aadressile
ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it.
Asjades, mida edasi ei lükata (kiireloomulisteks
tunnistatud üksikjuhtumid või seaduse järgi eriti
olulised asjad), võib tsiviilkohtuistungeid pidada
kaugsidevahendite abil, juhul kui on nõutav
üksnes advokaatide või poolte kohalolek ning
tagatud on võistlev kohtumenetlus ja poolte
tegelik osalemine. Selleks on vajalik kohtu
kantselei juhataja otsus, mis tehakse pärast
advokatuuriga konsulteerimist.
Ajavahemikul 11. maist kuni 31. juulini 2020
peavad kohtukantseleide juhatajad võtma
mitmesuguseid korralduslikke meetmeid, et
vältida inimestevahelisi kontakte ja kogunemisi
tööruumides.
Need meetmed võivad muu hulgas olla:
–
tsiviilkohtuistungite
pidamine
kaugsidevahendite abil, kui on nõutav üksnes
advokaatide või poolte või kohtunikuabide
kohalolek ning tingimusel, et tagatud on
võistlev kohtumenetlus ja poolte tegelik
osalemine ning kohtunik on kohtus füüsiliselt
kohal;
– kohtuistungite edasilükkamine aega pärast
31. juulit 2020;
–
tsiviilasjade
lahendamine
kirjalikus
menetluses, juhul kui on nõutav vaid kostja
osavõtt.
Läti
Vabariik
on
avaldanud
suunised Eriolukorras võetakse kõiki taotlusi ja
rajoonikohtute (linnakohtute) ja regionaalsete neile lisatud dokumente vastu
kohtute töö korraldamiseks eriolukorra ajal. elektrooniliselt (e-posti teel), kui on
Suunistes soovitatakse pidada kiireloomulistes tagatud nende
usaldusväärsus.
asjades hädavajalikud istungid videokonverentsi Vastastikuse õigusabi taotlused
teel.
skannitakse ja teisendatakse PDF17

eksisteerib tõsine õiguste rikkumise oht.
Kui korraldatakse füüsilise kohalolekuga istung,
peatatud tuleb istungil osalejate vahel järgida piisava
kauguse hoidmise nõuet ja võtta muud
ettevaatusmeetmed (ruumide õhutamine jm).
Täitemenetlus: kohustuste vabatahtliku täitmise
tähtaega on kaupade tagastamise, võlgade Alates 12. maist 2020 võivad kohtud uuesti
sissenõudmise või väljatõstmise puhul pikendatud 10 kohtuistungeid pidada, võttes arvesse ministrite
päevalt 60 päevani, välja arvatud juhtudel, kui kabineti kehtestatud nõudeid, mis käsitlevad
kohtuotsus on vaja täita viivitamata.
inimeste kogunemist siseruumides kohtuasjade
läbivaatamisel.
Kommertspant. Kommertspandi realiseerimise üle
otsustamise tähtaega on pikendatud 30 päevalt 60
päevani.
Tähtajad (nt aegumistähtajad) on
ajavahemikuks 12. märtsist kuni 1. juulini.

LEEDU (LT)

Leedu ei ole ametlikult vastu võtnud õigusakte,
millega
peatatakse
või
pikendatakse
menetlustähtaegu tsiviilasjades. Menetlustähtaegade
ennistamise või pikendamise üle otsustab asja arutav
kohus iga juhtumi puhul eraldi.
Kohtute nõukogu saatis kõikidele kohtutele
soovitused, milles kutsuti Leedu kohtuid üles
karantiini ajal ja pärast seda „suhtuma paindlikult
füüsiliste isikute taotlustesse menetlusdokumendi
esitamise
või
menetlustoimingu
tähtaja
ennistamiseks“, juhul kui neid toiminguid takistasid
Leedu Vabariigis välja kuulutatud eriolukord ja sellest
põhjustatud ümberkorraldused riigiasutuste töös.
Tähtaegade ennistamist taotlev isik peab koos
taotlusega kohtule esitama andmed, mis nimetatud
asjaolusid tõendavad.

Kohtute nõukogu on avaldanud soovitused
kohtute eesistujatele seoses kohtute töö
korraldamisega karantiini ajal, jättes soovituste
täitmise täpse viisi iga eesistuja otsustada.
Tsiviilkohtumenetlus
jätkub
tavapäraselt,
võimalusel kirjalikus menetluses. Tsiviilasjades,
kus suuline istung on kohustuslik ja pooled on
avaldanud soovi istungil osaleda, tuleb
kavandatud suulised istungid määramata ajaks
edasi
lükata
ja
teatada
sellest
menetlusosalistele ning leppida pooltega kokku
võimalikud eelistungite kuupäevad.
Suuline menetlus on kohtutes lubatud vaid
viivitamata lahendamist vajavates tsiviilasjades,
mis puudutavad näiteks sundhospitaliseerimise
ja/või sundravi pikendamist kohtu loal, lapse
äraviimist
ohtlikust
keskkonnast
ning
tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud
juhtumeid. Suulised istungid tuleks korraldada
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vormingusse
ning
saadetakse
välisriikidesse justiitsministeeriumi
ametlikult
e-posti
aadressilt.
Samamoodi on lubatud toimida ka
teistel riikidel.
Endiselt on tagatud õigusalane
koostöö,
näiteks
dokumentide
kättetoimetamise taotluste täitmine
või
kohtuistungite
läbiviimine
videokonverentsi teel.

Enamik riigiasutuste töötajatest on
kaugtööl. Rahvusvahelise õigusabi
osutamist jätkatakse, kuid mõned
toimingud võivad võtta kauem aega.

kaugistungite vormis, kui kohtul on selleks
vajalikud vahendid.
Kiireloomulistel
juhtudel
tuleb
suulises
menetluses
järgida
ohutussoovitusi
(suhtlemisdistantsi
hoidmine,
kohtusaali
desinfitseerimine)
Kohtute menetluslikud otsused saadetakse
elektrooniliste sidevahendite abil, eelistatavalt
kohtute infosüsteemi kaudu. Erandjuhtudel
saadetakse dokumendid e-posti ja tavapostiga,
juhul kui isikul puudub juurdepääs kohtute
infosüsteemile.
Isikutele,
kes
ei
ole
menetlusosalised (nt kohtutäiturid, notarid),
saadetakse menetlusdokumendid ja muu
kirjavahetus
riikliku
elektroonilise
kättetoimetamissüsteemi kaudu või e-postiga
ning
vaid
erandjuhtudel
tavapostiga.
Suhtlus/koostöö
toimub
elektrooniliste
sidevahendite abil või telefonitsi.
Kuna dokumentide isiklik kättetoimetamine
kohtutes
on
peatatud,
saadetakse
menetlusdokumendid elektrooniliselt või posti
teel.
Kohtutäiturid: Pärast 16. märtsil kaugtööle
üleminekut jätkavad kohtutäiturid karantiini ajal
enamiku tavapäraste teenuste osutamist
võlausaldajatele ja võlgnikele. Sel ajal kui
otsekontaktid
on
piiratud,
suhtlevad
kohtutäiturid
ja
kohtutöötajad
menetlusosalistega telefoni, e-posti, veebisaidi
www.antstoliai.lt või posti teel. Kehtiv karantiin
ei takista ka uute täitekorralduste esitamist:
kirjaliku täitekorralduse võib kohtutäiturile
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esitada posti teel ning elektroonilise
täitekorralduse e-posti teel või internetis,
logides sisse kohtutäiturite infosüsteemi
aadressil http://www.antstoliai.lt/. Lisaks ei või
kohtutäiturid karantiini ajal välja kuulutada uusi
avalikke enampakkumisi.
Seoses notarite tööga on ettevalmistamisel
notariaadiseaduse ja tsiviilseadustiku muutmise
eelnõu. Muudatustega nähakse ette, et enamik
notariaalteenuseid viiakse üle internetti ja neid
osutatakse kaugsidevahendite abil. Muutmise
eelnõuga soovitakse notaritele anda õigus teha
notariaaltoiminguid kaugsidevahendite abil ja
neid täita elektrooniliselt. Info edastatakse
töötavatesse
riiklikesse
registritesse
ja
infosüsteemidesse. Notaribüroode külastamine
on
lubatud
vaid
isikusamasuse
või
tahteavalduse vahetuks kontrollimiseks. Samuti
on kavas loobuda teatud lihtsamate volituste
notariaalse
tõestamise
nõudest
ning
võimaldada volikirjad, mida ei pea andma
notariaalses
vormis,
elektrooniliselt
registreerida. Kaugnotariaalteenuseid ei saa
kasutada testamentide tõestamisel ega
hoiustamisel ning isiku elusoleku kinnitamisel.
Lisaks ei või notarid osutada kaugteenuseid
juhul, kui nad leiavad, et kliendi õigustatud huve
saaks paremini kaitsta temaga isiklikult
kohtudes või kui on tarvis teha isiku testament,
selgitada notariaaltoimingute tagajärgi või
kontrollida isikusamasust.
Riigi õigusabiteenuse osutamise kohta on
avaldatud soovitused riigi õigusabiteenuse
veebisaidil. Rangelt soovitatav on vältida
isiklikku kontakti ning korraldada õigusabi
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osutamine kaugtöö vahenditega, st saata kõik
taotlused e-postiga, nõustada telefoni teel,
veebi kaudu või muude sidevahendite abil.
Kiireloomulistel juhtudel, kus on vajalik
advokaadi
osavõtt
kohtueelsetest
uurimistoimingutest
või
kohtu
menetlustoimingutest,
tuleb
tegutseda
nõuetekohase hoolsusega, järgida riiklikke
COVID-19 leviku ennetamise suuniseid (ohutu
vahekaugus, hügieen jm) ning mitte osaleda
menetluses, kui pole võetud piisavaid
kaitsemeetmeid (nt ruum on õhutamata,
puudub desinfitseerimisvahend, tekib kahtlusi
seoses teiste ruumis viibijate tervisega).
Leedu advokatuur on avaldanud sarnased
soovitused
ka
kõikidele
Leedus
praktiseerivatele advokaatidele.

LUKSEMBUR
G (LU)

Kriisiolukorda, mis kuulutati välja 18. märtsi
2020. aasta suurhertsogi määrusega COVID-19
vastase võitlusega seotud mitmesuguste meetmete
kehtestamise kohta, pikendati 24. märtsi 2020. aasta
seadusega kolme kuu võrra.
Kriisiolukorras on keelatud parlamenti laiali saata,
kõik tema seadusandlikud volitused kehtivad edasi
ning tal on õigus nimetatud kolme kuu jooksul igal ajal
vastu võtta kriisiolukorra lõpetamise seadus. Sel
perioodil vastu võetud dekreedid kaotavad õigusjõu
kriisiolukorra lõppemise päeval.

Kohtute amet on praeguseks pandeemiaetapiks
kehtestanud vajalikud meetmed, et tagada
toimivate teenuste osutamine vähendatud
mahus ning samas maksimaalselt kaitsta kõikide
töötajate tervist.
Nimetatud sätted on ranges kooskõlas
põhiseadusega
ning
Luksemburgi
rahvusvaheliste
kohustustega,
eelkõige
nendega, mis on seotud põhiõigustega. Nende
kohaldamisel võetakse arvesse vajalikkuse ja
proportsionaalsuse kriteeriume.

Paljud liikmesriigid on koroonaviirusega
Valitsus võttis 25. märtsi 2020. aasta istungil vastu võitlemiseks kehtestanud liikumispiirangud.
suurhertsogi
määruse,
mille
koostas Seda on teinud ka Luksemburg, kuid piirangutel
justiitsministeerium
ning
millega
peatati on
ka
mitmeid
erandeid
(näiteks
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Kõik tsiviil- ja kaubandusasjades
tehtava
õigusliku
koostöö
dokumendid täidab ja annab välja
keskasutus
ehk
peaprokurör.
Töörütmi on mõnevõrra aeglustatud,
et võimalikult palju inimesi saaks
töötada kodust.

kohtumenetluste
tähtaegade
kulgemine
kohandati mõningaid muid menetlustoiminguid.

ja tervishoiusektori ja teiste praeguses kriisis
elutähtsate sektorite töötajatele).

Üldsättega peatati kõik üld-, haldus-, sõjaväe- ja
konstitutsioonikohtu menetlustähtajad. Tekstis on
ette
nähtud
mõningad
erandid
seoses
vabadusekaotusega, mille puhul tuleb otsused teha
viivitamata.

Üks eranditest on ka see, et lahutatud
vanematel
on
vanemliku
vastutuse
teostamiseks ning eelkõige lapsega kohtumise
õiguse kasutamiseks endiselt lubatud elukohast
lahkuda.

Tähtajad tsiviil- ja kaubandusasjades

Luksemburgi kohtud töötavad aeglasemalt, kuid
töö jätkub piisavas mahus, et menetleda olulisi
Luksemburg peatas kohtumenetluste tähtajad ja ja kiireloomulisi asju. Kriisiolukorra ajal
pikendas teatud erimenetluste tähtaegu.
lahendatakse
piirkondlike
kohtute
ja
apellatsioonikohtu kodadele adresseeritud
Lisaks kehtestas Luksemburg teatud erandid taotlused kirjalikus menetluses.
kiireloomuliste asjade jaoks, mille puhul pole
tähtaegu peatada võimalik.
Notarid jätkavad tööd. Võetud meetmetega on
tehtud erandeid teatud õigustoimingutele, et
Apellatsioonkaebuste ja vastuväidete esitamise
vähendada füüsilise kontakti vajadust.
tähtajad on peatatud.


Üürija
rendivaidlustes
on
peatatud
väljatõstmisotsuste täitmine. Sättega nähakse
ette
üüritud
eluruumidest
väljatõstmiste
peatamine. Peatati ka väljatõstmisotsuste
täitmine renditud äriruumide suhtes ning
hüpoteekide realiseerimine ja sundmüügid.



Tsiviilõigusliku seisundiga seoses on peatatud 5päevane sünnist teatamise tähtaeg. Mis puudutab
abielutõendit, siis kõrvaldab võimalus loobuda
abielukuulutuste avaldamisest kõik ajalised
piirangud.



Eraldi sättega on ette nähtud tähtaegade
peatamine pärimisasjades väljaspool kohtulikku

Advokaadid jätkavad samuti tegevust ning neil
soovitatakse kasutada kriisi ajal kohtutega
suhtlemiseks elektroonilisi sidevahendeid.
Füüsilise kontakti vältimiseks toimetavad
kohtutäiturid dokumente adressaatidele kätte
mitte isiklikult, vaid ainult adressaadi postkasti.
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menetlust. Oluline on tagada kodanike õiguste
säilimine, kuna pärimise vormistamine on paljude
formaalsustega protseduur, kus tekib palju
viivitusi.


MALTA (MT)

Kavas on kolme kuu võrra edasi lükata
äriühingute aastaaruannete, konsolideeritud
aruannete ja nendega seotud aruannete
esitamise ja avaldamise tähtpäevi. See kehtib
vaid enne kriisiolukorra lõppkuupäeva lõppenud
majandusaastatele, mille puhul esitamis- ja
avaldamistähtpäev polnud saabunud enne
18. märtsi 2020.

Alates 16. märtsist 2020 on kõik seadusejärgsed ja
kohtulikud tähtajad, sealhulgas tsiviilasjade aegumine
ja kohustuslikud tähtajad, peatatud kuni seitsme
päeva möödumiseni kohtute sulgemise korralduse
tühistamisest.

Alates
16. märtsist
suleti
kohtud
ja
registriosakonnad, sealhulgas ülem-, alam- ja
apellatsioonikohtud; kõik seaduse alusel
asutatud
ja
kohtuhoonetes
tegutsevad
vahekohtud; ning kõik nõukogud, komisjonid,
komiteed ja muud üksused, mis tegutsevad
Lisaks on ajal, mil kohtud on suletud, peatatud kõik kohtutega samas hoones ning tegelevad mis
notaritele seadusega ette nähtud tähtajad. Notaritele tahes asjade arutamisega.
kehtestatud tähtaegade peatamine kehtib kuni
kahekümne päeva möödumiseni kohtute sulgemise Olenemata sulgemisest on kohtutele siiski
korralduse tühistamisest.
antud õigus menetleda kiireloomulisi asju ning
asju, mille arutamine on kohtu hinnangul
Registreeritud
eelmüügilepingutest
tulenevate avalikes huvides. Seejuures tuleb siiski järgida
müügitehingute sõlmimise tähtajad peatati 16. märtsil kohtu kehtestatud erikorraldusi viiruse leviku
2020 ja need hakkasid uuesti kulgema 22. mail tõkestamiseks.
2020. Eelmüügilepingutega
seotud
tähtaegade
kulgemine peatati alates 22. maist 2020 kahekümneks Alates 4. maist 2020 on kõigi kohtute kantseleid
päevaks; selle perioodi möödudes hakkab ülejäänud jälle
avatud
kõikide
kohtutoimingute
tähtaeg uuesti kulgema.
tegemiseks (mitte ainult kiireloomulistes või
avalikku huvi pakkuvates asjades).
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Piiriülene õigusalane koostöö jätkub
tavapäraselt – kuivõrd see on
praeguses
olukorras
võimalik,
arvestades
eelkõige
piiranguid
kohtute tegevusele ja rahvusvahelise
reisimisele.

MADALMAA
D (NL)

Parlament (teine ja esimene koda) leppis kokku
eriolukorda käsitlevas ajutises õigusaktis. Selle
õigusaktiga on võimalik lahendada kohtusüsteemi
toimimisega seotud kõige pakilisemad probleemid.
Õigusakt kehtib alates 24. aprillist 2020.
Kohtuistungid tsiviil- ja haldusasjades
Kui COVID-19 tõttu ei ole füüsilise kohtuistungi
läbiviimine võimalik, viiakse kohtuistungid läbi
elektrooniliste sidevahendite abil. Kõikidel juhtudel
otsustab kohtuistungi läbiviimise meetodi kohtunik.

Ajavahemikul 17. märtsist kuni 11. maini 2020 Ka
Madalmaade
keskasutused
olid suletud kõik kohtumajad, välja arvatud töötavad
enamasti
kodust.
äärmiselt kiireloomuliste asjade menetlemisel. Soovitatav on suhelda e-posti teel.
Kõiki muid asju menetleti kirjalikus menetluses
või audio- või videokonverentsi teel.
Alates 11. maist 2020 avavad kohtud uuesti kõik
kriminaal-, alaealiste ja perekonnaõigusega
seotud kohtuasjad. Kohtud on võtnud ohutusja korralduslikke meetmeid kooskõlas riikliku
tervishoiuasutuse nõuannetega.
Võimaluse korral lahendatakse kohtumajades
Tsiviil-, haldus- ja kriminaalasjade õiguslikke tähtaegu ka muid kohtuasju füüsilisel kohtuistungil. Kui
ei ole muudetud.
see ei ole võimalik, võib kasutada
videokonverentsi või muid elektroonilisi
vahendeid.
Kohtud on siiski üldsusele suletud, välja arvatud
suurt avalikku huvi pakkuvate juhtumite korral.
Samuti võivad kohtud paluda, et kohtute
nõukogu looks otseülekannete süsteemi, kui
seda peetakse avaliku huvi seisukohast
vajalikuks. Kõikidel juhtudel on kohtuistungil
lubatud osaleda kuni kolmel meediaväljaannete
esindajal. Lisaks püüavad kohtud avaldada
rohkem kirjalikke otsuseid internetis.
Kohtud uurivad võimalusi, kuidas täita avalike ja
avatud kohtuistungite kohustust, järgides samal
ajal ka asjaomaste poolte eraelu puutumatuse
nõuet.
Kohtud on ajutiselt kohandanud töökorda
kõikides
tööpiirkondades
ning
kohtute
veebisaidil on avatud lehekülg, millel
avaldatakse hetkeülevaate ja juhised, kuidas
COVID-19
kriisi
ajal
töötada.
www.rechtspraak.nl

POOLA (PL)

Poola eriõigusaktidega on muu hulgas edasi lükatud ja COVID-19 pandeemia negatiivsete mõjude Keskasutuses
töötavad
peatatud vastavalt veel mitte alanud ja juba kulgema leevendamiseks on kehtestatud erimeetmed, justiitsministeeriumi töötajad teevad
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hakanud:
•
kohtuotsuste täitmise aegumistähtajad,
•
menetlustähtajad ning kohtutoimingute
tähtajad
õigusmenetlustes,
sealhulgas
täitemenetlustes.

mis on muu hulgas järgmised.
Lubatud on asjade üleandmine ühelt Poola
kohtult
teisele
(kohtuniku
loal
ja
kindlaksmääratud ajaks, kui tegemist on
kiireloomuliste asjadega, nagu need on
määratletud
eriõigusaktides
COVID-19
pandeemia mõju leevendamise kohta Poola
kohtusüsteemis).

kaugtööd.

Kõik
taotlused
Poola
justiitsministeeriumile
kui
keskasutusele
(sealhulgas
dokumentide kättetoimetamiseks ja
tõendite kogumiseks) või Euroopa
õigusalase koostöö võrgustiku Poola
kontaktpunktile
tuleb
saata
elektrooniliselt ning lisada vajalikud
Kiireloomulistena on määratletud järgmised manused skannitud koopiatena.
asjad:
1. Alaealistega seotud menetlused, mis
puudutavad muu hulgas järgmist:
– alaealise äraviimine lapsevanema või
eestkostja juurest;
–
välismaalasest
alaealise
paigutamine
hoolekande- ja haridusasutusse;
– eestkostja määramine alaealise huvide
esindamiseks kohtumenetluses;
– alaealise paigutamine alaealiste varjupaika või
alaealise seal viibimise pikendamine;
– alaealistega seotud täitemenetlused.
2. Psüühikahäiretega isikute ja teovõimetute
isikutega seotud menetlused.
Iga pädeva Poola kohtu esimees võib anda
korralduse
asja
menetlemiseks
kiireloomulisena, juhul kui asja lahendamata
jätmine – võib ohustada inimeste või loomade
elu või tervist;
– võib oluliselt kahjustada avalikku huvi;
– võib kaasa tuua vahetu ja pöördumatu
materiaalse kahju;
– või kui asja kiire lahendamine on vajalik
õigusemõistmise huvides.
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Lihtsustatud on kohtunike lähetamist teistesse
kohtutesse. Sellekohaseid otsuseid teevad
õigusasutused
kohtunike
sõltumatuse
põhimõtet arvesse võttes ja eelnevalt kindlaks
määratud tähtajaks. Nimetatud protseduur
võimaldab toetada kohtuid, kus töökoormus on
parajasti suurem.
Teatud juhtudel on lubatav ka kohtumenetluse
peatamine ja edasilükkamine.

PORTUGAL
(PT)

Eriolukord kuulutati välja ajavahemikuks 19. märtsist Eriolukorra ajal
Eriolukorra ajal
kuni 17. aprillini 2020:
Võeti vastu järgmised peamised kohtute töö
 Euroopa õigusalase koostöö
korraldamise vahendid:
 dekreet 14-A/2020;
võrgustiku
tsiviilasjade
 dekreet 17-A/2020;
kontaktpunkt töötab praegu
 kohtu
esimehe
kehtestatud
 dekreet 2-A/20;
kodust ning menetleb kõiki
hädaolukorra
lahendamise
plaan;
 dekreet 2-B/20;
koostöö- ja teabetaotlusi
 seadus 1-A/20 ja selle muudatused;
võimalikult
kiiresti
 kohtu esimehe kehtestatud isiklikult
 dekreet-seadus 10-A/20 ja selle muudatused.
olenemata
kohtutes
kättetoimetamise kord kiireloomulistes
kohaldatavatest
menetlustes;
tähtaegadest.
Hädaolukord
kuulutati
välja
ajavahemikuks
 virtuaalsed kohtusaalid kõigis kohtutes
18. aprillist kuni 17. maini 2020:
 Meeskonnal on virtuaalse
(esimese ja teise astme kohtus ning
privaatvõrgu (VPN) kaudu
kõrgemas kohtus), mis võimaldavad
 resolutsioon 33-A/20;
kaugjuurdepääs toimikutele.
istungeid pidada kaugsidevahendite
 resolutsioon 33-C/20;
abil;
 seadus 1-A/20 ja selle muudatused;
 Kõik meeskonna liikmed on
 dekreet-seadus 10-A/20 ja selle muudatused.
valmis vajaduse korral ja
 kohtuotsuste digitaalne allkirjastamine
kiireloomulistel
juhtudel
kohtuasjade haldamise süsteemi kaudu;
Seaduse 1-A/20 konsolideeritud versiooni artikli 7
töökohta
minema.
kohaselt on nii eriolukorra kui ka hädaolukorra ajal
 kohtu täiskoosseisu tehtud otsuste
kohtutähtaegadega seotud õiguslik kord järgmine:
puhul võib teiste kohtunike allkirja
 Õigusalase koostööga seotud
asendada
ettekandja-kohtuniku
asjades
soovitatakse
 Muude kui kiireloomuliste kohtumenetluste
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tähtajad peatatakse ajavahemikuks,
lõpetatakse dekreet-seadusega.




mis

Kiireloomuliste asjade menetlemine jätkub
ilma tähtaegu ja toiminguid peatamata.
Aegumistähtajad on peatatud.

avaldusega,
mis
kinnitab
teiste
kohtunike häälte kehtivust (dekreet
seaduse 10-A/20 artikkel 15-A);


pöörduda e-kirjaga aadressil
correio@redecivil.mj.pt.
Hädaolukorra ajal

juurdepääs
kohtuasjade
haldussüsteemile
virtuaalse
privaatvõrgu (VPN) kaudu.

Üürnike väljatõstmine ja sundtäitmine Kõiki menetlustoiminguid on lubatud teha telefüüsiliste isikute eluruumidele seatud /videokonverentsi teel.
hüpoteekide arvel on peatatud.
Kohtutelt teabe saamiseks on soovitatav
 Võlgnikele
kehtivad
tähtajad telefoni asemel kasutada e-posti.
pankrotiavalduste esitamiseks on peatatud.
Kaugtöö on kohustuslik, kui töö iseloom seda
 Täitemenetlustes tehtavad toimingud on võimaldab.
peatatud, sealhulgas täitemeetmed, välja
arvatud
juhul,
kui
see
põhjustaks Kohtunikud jätkavad oma tavapärast tööd
pöördumatut kahju või jätaks võlausaldaja kodust, kus neil on juurdepääs kohtuasjade
haldamise süsteemile. Vajadusel saavad nad igal
elatusvahenditeta.
ajal kohtusse kohale minna.
 Dekreet-seaduse 10-A/20 artiklis 15 on
sätestatud, et kui ametiasutused on teatavas Esimese astme kohtute kiireloomulisi menetlusi
piirkonnas kohtu pandeemia tõttu sulgenud, ja muid kui kiireloomulisi menetlusi ei
siis menetlustähtajad peatatakse (seda tehti katkestatud.
üksikutel juhtudel ja piiratud ajaks).
Teise astme kohtutes ja kõrgemas kohtus
menetleti kuni 15. aprillini 2020 ainult
Lõppmärkus:
Ehkki see teave on hoolikalt koostatud, on siiski vajalik kiireloomulisi asju. Alates 16. aprillist 2020
tutvuda kehtivate õigusaktide tekstide ja nende menetletakse kõiki asju, nii kiireloomulisi kui ka
muudatustega. Võttes arvesse otsuse 2001/470/EÜ neid, mis ei ole kiireloomulised.
artikli 5 lõike 2 punkti c, ei ole see teave Portugali
kõrgemale kohtunike nõukogule, kohtutele ega Kiireloomulisi toiminguid ja menetlusi, kus on
kaalul põhiõigused, võib läbi viia isikute
kontaktpunktile siduv.
juuresolekul (kiireloomulised lastekaitseasjad,
kinnipeetavatega seotud menetlustoimingud ja
kohtuistungid) või kaugsidevahendite abil
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 Kontaktpunkti meeskond teeb
praegu väljaspool tipptunde
osaliselt kaugtööd, tagades
et vähemalt üks rühma liige
on alati isiklikult kohal.
 Kontaktpunkt kuulub kõrgema
kohtunike
nõukogu
teenistusastmestiku alla ja
järgib
liikumispiirangute
järkjärgulise tühistamise ajal
vastu võetud dokumenti
„Meetmed
viiruse
edasikandumise
ohu
vähendamiseks kohtutes“.
Ülevaade
kontaktpunkti
tööst
eriolukorra ja hädaolukorra ajal
Rühm menetles kõiki abitaotlusi, nii
kiireloomulisi ja kui ka neid, mis ei
olnud kiireloomulised, eriolukorra
ajal kaugsidevahendite abil (st eposti ja telefoni teel) ning
hädaolukorra ajal kaugsidevahendite
abil ja isiklikult seoses kolme
õigusalase koostöö võrgustikuga,
milles Portugal osaleb: Euroopa
õigusalase
koostöö
võrgustik
(tsiviilasjades), IberRede (LadinaAmeerika riigid) ja CPLP õigusalase

virtuaalses kohtus.
Kohtuistungid ja menetlustoimingud, mis ei ole
kiireloomulised, on edasi lükatud, kuid erandina
võivad
kohtunikud
pidada
vajalikuks
kohtuistungit, nimelt pöördumatu kahju
vältimiseks või kui kõik pooled on nõustunud
tele- või videokonverentsi / virtuaalse kohtuga.

koostöö võrgustik (portugalikeelsed
riigid).

Näiteks tegeles rühm elatise
piiriülese sissenõudmise taotlustega,
vanemliku vastutuse üleandmise
taotlustega, taotlustega saada teavet
välisriigi õiguse kohta seoses
abieluvararežiimi,
haavatavate
Kohtuasjades, mis ei ole kiireloomulised, võib täiskasvanute kaitse ja lepinguvälise
kohtuotsuse välja kuulutada, kui kõik pooled on tsiviilvastutusega ning taotlustega
nõustunud, et edasine kohtulik uurimine ei ole tõendite kogumiseks, mida tuli
vajalik.
liikumispiirangute tõttu hõlbustada
või ümber planeerida.
Isiku juuresolekul tehtavad toimingud ja
menetlused tuleb läbi viia igas piirkondlikus
kohtus sisse seatud nõuetekohastes ruumides,
kasutades kaitse- ja desinfitseerimisvahendeid.
Kohtunik määrab osalejate arvu vastavalt
terviseasutuste soovitatud piirangutele.
Kohtusse soovitatakse minna üksnes isikutel,
kes
on
saanud
kohtukutse.
Arstliku
karantiinitõendi esitamist loetakse seaduse 10A/20 artikli 14 kohaselt vääramatuks jõuks.
Portugali kõrgem kohtunike nõukogu rõhutab,
et kohtud peavad jääma põhiõiguste lõplikuks
tagajaks.
Praktiline teave riigisiseste kohtute töö kohta
eriolukorra ajal on kättesaadav kõrgema
kohtunike nõukogu veebisaidil
https://www.csm.org.pt/.
Hädaolukorra ajal
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Võeti vastu järgmised peamised kohtute töö
korraldamise vahendid.
 Liikumispiirangute
järkjärguline
lõpetamine
kooskõlas
ministrite
nõukogu resolutsiooniga 33-C/20.
 Dokumendi
„Meetmed
viiruse
edasikandumise ohu vähendamiseks
kohtutes“ vastuvõtmine – see on
ühisdokument, mille on kehtestanud
kõrgem
kohtunike
nõukogu,
justiitsküsimuste
peadirektoraat,
peaprokuratuur,
haldusja
maksukohtute kõrgem nõukogu ja
tervishoiu peadirektoraat ning mis on
kättesaadav aadressil
https://www.csm.org.pt/2020/05/07/medidaspara-reduzir-o-risco-de-transmissao-do-virusnos-tribunais/.
 Esimese ja teise astme kohtud, kõrgem
kohus ja kõrgem kohtunike nõukogu
võtsid vastu töökorrad, milles nähakse
ette isikliku kohaloleku ja osalise
kaugtöö graafikud väljaspool tipptunde
või paralleelsed meeskonnad, ilma et
see piiraks peretoetuse meetmeid,
mida saavad kasutada teatavad
töötajad,
ning
riskirühmadesse
kuuluvate kohtunike ja kohtutöötajate
kohustuslikku kaugtööd.
Kõrgem kohtunike nõukogu kiitis heaks
järgmised
resolutsioonid,
et
tagada
inimressursside stabiilsus esimese astme
kohtutes ja valmisolek töökoormuseks, mis
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tekib pärast seda, kui nende menetluste
tähtajad, mis ei ole kiireloomulised, hakkavad
jälle kulgema:
 esimese astme kohtute presidentide
ametiaega
pikendati
kuni
31. detsembrini 2020;
 kohtunike iga-aastast liikumist piirati
väljaõpet läbivate uute kohtunikega,
kes määratakse esimese astme
kohtutesse, et esimese astme kohtute
esimese taseme kohtunikud saaks
esimesel võimalusel üle viia viimasele
tasemele;
 esimese astme kohtunike üleviimine teise
astme kohtutesse peatatakse, ilma et
see piiraks nende ametiastmetel
edasiliikumist.
Oodates seadusandlikku menetlust, millega
tühistatakse muude kui kiireloomuliste asjade
õiguslike tähtaegade peatamine, kiitis kõrgem
kohtunike nõukogu heaks eelnimetatud
resolutsioonid, et stabiliseerida esimese astme
kohtute inimressursid ja juhtorganid (28. aprilli
2020. aasta resolutsioon ja 5. mai 2020. aasta
resolutsioon).
See võimaldab neil toime tulla töökoormusega,
mis tekib pärast seda, kui nende menetluste
tähtajad, mis ei ole kiireloomulised, hakkavad
taas kulgema.

Elatise sissenõudmise menetluste hetkeseis nii
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eriolukorras kui ka hädaolukorras
Kuigi liikmesriigi õiguse kohaselt ei ole need
menetlused kiireloomulised (välja arvatud juhul,
kui on tehtud otsus, millega need on kuulutatud
kiireloomuliseks, või on kehtestatud ajutine
kiireloomuline elatise maksmise meede),
jätkasid paljud kohtud nende menetlemist ning
kohtunikud tegid otsuseid ja määrasid
täitemeetmete võtmise, seades esikohale
majanduslikult haavatavamad juhtumid, mille
puhul ülalpidamise tagatisfond tagab lastele
elatise maksmise võlgniku asemel.
Samas peatati kohustuste täitmata jätmise
juhtumid, milles ühte või mitut menetlusosalist
ei oldud veel ära kuulatud ning mis ei olnud
kuulutatud kohtu otsusega kiireloomuliseks,
kuna muude kui kiireloomuliste kohtuasjade
tähtaegade kulgemine oli peatatud.
Eraõiguslikud kohtutäiturid ei peatanud omal
algatusel pooleliolevaid täitemeetmeid elatise
sissenõudmiseks; pooleliolevad täitemeetmed
peatati ainult nende võlgnike taotlusel, kes
kaotasid pandeemia tõttu sissetuleku, jäid
töötuks või koondati.
Laste
ümberpaigutamise
hetkeseis
eriolukorras kui ka hädaolukorras

nii

Enamikku juhtumeid käsitleti kiireloomulistena
1980. aasta Haagi konventsioonis sätestatud
tähtaegade tõttu, kuid juhtumite arv on piiride
sulgemise
ja/või
reisipiirangute
tõttu
tõenäoliselt piiratud.
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RUMEENIA
(RO)

Vastavalt eriolukorra dekreedile nr 195/2020 ja
eriolukorra pikendamise dekreedile nr 250/2020 ei
hakka eriolukorra ajal kulgema aegumis- ja
menetlustähtajad ning juba kulgevad tähtajad
peatuvad eriolukorra ajaks.
Apellatsioonkaebuste
esitamise
tähtaegade
kulgemine peatub.
Eriolukord lõppes 15. mail 2020.

Eriolukord kuulutati välja 16. märtsil ja Osal justiitsministeeriumi töötajatest
kehtestati järgmised kohtusüsteemi korraldust on õigus töötada kodust. Õigusalane
käsitlevad erimeetmed.
koostöö tsiviilasjades on teadmata
ajaks pärsitud. Et viivitusi tekiks
Kohtute töö tsiviilasjades on peatatud, välja võimalikult vähe, on rangelt
arvatud kiireloomulistel juhtudel, mis on soovitatav
esitada
õigusalase
määratletud kohtunike nõukogu otsuses nr koostöö taotlused elektrooniliselt.
417/24.3.2020;
Paberdokumentide
menetlemisel
jätkatakse otsuste koostamist ning poolte esineb olulisi viivitusi.
esitatavate dokumentide vastuvõttu.
Justiitsministeerium
tegutseb
Soovitatav on kasutada videokonverentsi, ka dokumentide kättetoimetamise ja
õigusabitaotluste puhul, ning istungitele tõendite kogumise määruste artikli
kõrvalisi isikuid mitte lubada, kui olukord seda 3
punkti
c
kohase
võimaldab.
vastuvõtva/edastava
asutusena
erandjuhtudel.
Kõiki
taotlusi
Kõik poolte dokumendid saadetakse kohtutele (dokumentide kättetoimetamiseks,
elektrooniliselt, kuid erandi võib teha isikutele, tõendite
kogumiseks,
kellel vastav võimalus puudub.
ülalpidamisasjades,
lapserööviasjades jm) menetleb
Toimikute edastamine kohtute vahel toimub justiitsministeerium
praegu
elektrooniliselt; samuti kohtudokumentide tavapäraselt,
neid
tähtsuse
teatavaks tegemine pooltele.
järjekorda seadmata.
Kui kohtukoosseisu kokku ei saada, on lubatud Kasutada võib järgmisi e-posti
delegeerida kohtunikke sama kohtu teistest aadresse:
osakondadest.
dreptinternational@just.ro,
ddit@just.ro.
Pärast 15. maid 2020 (eriolukorra lõpp)
jätkatakse kõigis tsiviilasjades menetlust ex Alates
eriolukorra
lõppemisest
officio. Kohtud võtavad kümne päeva jooksul (15. mai
2020)
tegutseb
pärast eriolukorra lõppu asjakohased meetmed keskasutusena
toimiv
kohtuistungite uue toimumisaja määramiseks ja justiitsministeerium
üldiselt
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SLOVAKKIA
(SK)

Menetlustähtajad, täitemenetlused, seadusejärgsed
intressimäärad:
27. märtsil jõustus seadus nr 62/2020 Coll. teatavate
erakorraliste meetmete kohta seoses COVID-19
puhanguga ning õigusala meetmete kohta (edaspidi
„COVIDi seadus“) (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2020/62/) ning sellega kehtestati
piiranguid ja muid meetmeid, mida oli võimalik
kehtestada vaid seadusega.
COVIDi seaduse §-ga 1 peatati (kuni 30. aprillini 2020)
eraõiguslike aegumistähtaegade kulgemine ja nähti
ette, et teatud juhtudel need tähtajad kulgema ei
hakka.
COVIDi seaduse § 2 kohaselt kehtib sama ka
menetlusosalistele kehtivate menetlustähtaegade
suhtes. Kui tähtaega ei ole võimalik pikendada, kuna
see võib ohustada inimese elu, tervist, turvalisust või
vabadust või kaasa tuua olulise kahju, on kohtul õigus
jätta nimetatud säte kohaldamata ning lähtuda
kindlaksmääratud tähtajast.
Seadusejärgseid intressimäärasid (veel) ei muudetud.
COVIDi seaduse piirangusätete kehtivusaeg on
ajaliselt piiratud (30. aprillini 2020). Võimalikku
pikendamist
kaalutakse
edaspidi
(seaduse
muutmiseks on vajalik valitsuse ja parlamendi
nõusolek).

poolte kohtusse kutsumiseks.

samamoodi nagu eriolukorra ajal.

COVIDi seaduse §-ga 3 piirati kohtuistungite
korraldamise nõuet ning kõrvaliste isikute
osalemist eriolukorra ajal toimuvatel istungitel.
Kui kohtuistung toimub ja kõrvalistel isikutel
osaleda ei lubata, kohustab seadus tegema
istungist helisalvestise ning tegema selle
kättesaadavaks esimesel võimalusel pärast
istungit.

COVIDi seadusega ei kehtestatud
eraldi piiranguid piiriülese õigusalase
koostöö suhtes tsiviilasjades, kuid
üldisi piiranguid siiski kohaldatakse.

Seaduse
täienduseks
avaldas
justiitsministeerium
kohtutele
mõeldud
suunised, millega kohtutel soovitati:
- piirata kõrvaliste isikute liikumist kohtutes;
- kontrollida preventiivsete hügieeninõuete
täitmist;
- anda teavet telefoni/e-posti teel;
- piirata
kõrvaliste
isikute
osalemist
kohtuistungitel;
- korraldada kohtuistungeid üksnes:
o isikuhooldusõigusasjades,
alaealistega
seotud tingimisi
o vabastamise menetlustes ja
o asjades, kus tegevusetus tooks kaasa
pöördumatu kahju.
Kohtud piirasid oma tööaega ja andsid loa
töötada kodust.

Keskasutused
kodust.

töötavad

enamasti

Aprilli lõpus tekkisid esimesed
probleemid postiteenustega – isegi
ELi
liikmesriikidesse
saadetud
kohtukirjad
tagastati
kättetoimetamata.
Kui
turvalise
elektroonilise
kättetoimetamise võimalus puudub,
on e-posti kasutamine seaduse järgi
lubatav vaid teatud juhtudel. Lisaks
sellele võib e-posti kasutamine olla
ebaturvaline ning on oht, et
tundlikud
isikuandmed
võivad
lekkida.
Probleemiks on ka kättesaamise /
dokumentide
kättetoimetamise
kinnitamine.
Slovakkia tervitaks ELi ühtset
lähenemisviisi,
mis
vastaks
piiriüleses õigusalases koostöös
kehtivatele kriteeriumidele.
Keskasutusele mõeldud üldised
taotlused/küsimused võib saata ekirjaga:
- määruse (EÜ) nr 1393/2007 ja
nõukogu
määruse
(EÜ)
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nr 1206/2001
kohane
keskasutus
(justiitsministeerium):
civil.inter.coop@justice.sk
-

SLOVEENIA
(SI)

Ülemkohtu presidendi 13. märtsi dekreediga määrati
justiitsministri ettepanekul, et menetlustähtajad Seadus, millega muudetakse kohtu-, haldus- ja
peatatakse, välja arvatud kiireloomulistel juhtudel.
muude avaliku õiguse küsimustega seotud
ajutiste meetmete seadust, et ohjeldada
20. märtsil 2020 võeti vastu seadus meetmete kohta nakkushaiguse SARS-CoV-2 (COVID-19) levikut,
justiits-, haldus- ja muudes avaliku elu valdkondades, on kohtu- ja haldusasutustele ning muudele
et piirata SARS-CoV-2 (COVID-19) levikust tulenevat avaliku sektori asutustele õiguslik alus, et
kahju, ning see jõustus 29. märtsil 2020. Kõik selle korraldada suulisi ärakuulamisi, kohtuistungeid,
seadusega ette nähtud meetmed ja selle seaduse teha ja toimetada kätte otsuseid muudes kui
alusel võetud muud meetmed kehtivad nii kaua, kui kiireloomulistes küsimustes, tagades samas
valitsus otsustab, et meetmete põhjused on ära töötajate ja klientide pideva turvalisuse.
langenud. kuid mitte kauem kui 1. juulini 2020.
Kohtud ja muud õigusasutused, kes tegid selle
Seadus sisaldab sätteid kõikide (materiaal- ja aja jooksul ka palju otsuseid kohtuasjades, mis
menetlusõiguslike) tähtaegade kohta. Seadusega ei olnud liigitatud kiireloomulistena, saadavad
ette nähtud kohtusse pöördumise tähtajad on või toimetavad need otsused kätte pooltele, kes
peatatud
alates
29. märtsist
2020. on nendega muul viisil tutvunud, kuid ei ole
Kohtumenetlustega
seotud
tähtajad kõnealuse seaduse jõustumise tõttu kohustatud
(menetlustähtajad) on alates 29. märtsist 2020 samuti midagi tegema, kui nad seda ei soovi, sest
peatatud, välja arvatud kiireloomuliseks tunnistatud tähtajad
–
ei
menetlusega
ka
kohtumenetlustes.
materiaalõiguslikud tähtajad – ei kulge veel.
Nad võivad siiski soovi korral võtta üksikuid
Peatatud on ka põhiseaduslikkuse järelevalve meetmeid, mis võimaldavad asutustel sujuvalt
kaebuste esitamise tähtaeg.
toimida, ja seega saavad nad kasutada oma
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nõukogu
määruse
(EÜ)
nr 2201/2003
ja
nõukogu
määruse (EÜ) nr 4/2009 kohane
keskasutus (laste ja noorte
rahvusvahelise
õiguskaitse
keskus): info@cipc.gov.sk

Määruse (EÜ) nr 1393/2007 ja
nõukogu
määruse
(EÜ)
nr 1206/2001 kohane keskasutus
(justiitsministeerium)
kehtestas
kaugtöösüsteemi. Seetõttu tuleks
kõik teated võimaluse korral saata
mitte tavapostiga, vaid e-postiga
aadressile:
gp.mp@gov.si.
Erakorralise olukorra tõttu võib
tavapostiga saadetud taotluste
pädevasse
kohtusse
jõudmine
viibida.
Töö-, perekonna-, sotsiaal- ja
võrdsete võimaluste ministeerium,
mis on nõukogu määruse (EÜ)
nr 2201/2003 kohane keskasutus, on
kehtestanud kaugtöösüsteemi, et
vähendada
inimeste
füüsilist
kohalolekut
töökohtades
miinimumini. Praegust olukorda
arvestades pole keskasutusel kuni
selle olukorra lõppemiseni võimalik
tagada
kõikide
sissetulevate

õigusi kiiremini.
Tähtaegade kulgemine jätkub pärast seadusega ette
nähtud meetmete kehtivuse lõppu.
Otsuste täitmine on peatatud. Pärast
muudatuse jõustumist saavad kohtud väljastada
Seadus, millega muudetakse kohtu-, haldus- ja täitekorraldusi ja tagamiskorraldusi ning
muude avaliku õiguse küsimustega seotud ajutiste toimetada need klientidele kätte juhtumite
meetmete seadust, et ohjeldada nakkushaiguse puhul, mis ei ole kiireloomulised ja mille
SARS-CoV-2 (COVID-19) levikut,
tähtajad hakkasid kulgema enne epideemiast
võeti vastu 29. aprillil.
tingitud meetmete kehtestamist. Sellistel
juhtudel ei ole pooled kohustatud viivitamata
Menetlus- ja materiaalõiguslikud tähtajad veel ei reageerima, sest muude kui kiireloomuliste
kulge ning meetmed võimaldavad minna järk-järgult juhtumite tähtajad ei kulge, ning nende
üle tavapärastele toimingutele ja kaitsevad samal ajal täitemenetluste puhul, mis epideemia ajal
kõige nõrgemaid.
peatati või edasi lükati, on õiguslik lahendus,
mille kohaselt otsus kuulub täitmisele (välja
arvatud kiireloomulistel juhtudel, nagu elatise
sissenõudmine), ikka veel jõus. Loomulikult ei
tähenda see, et pool, kes soovib vastata, ei saa
seda teha.

taotluste tavapärast menetlemist.
Saabuvate taotluste menetlemise
saab tagada ainult siis, kui need on
saadetud
e-posti
aadressile
gp.mddsz@gov.si. Rangelt soovitatav
on
hoida
kogu
suhtlus
elektroonilisena.
Väljaminevad
taotlused
saadetakse
üksnes
elektrooniliselt.

Sloveenia
Vabariigi
riiklik
stipendiumi-, arengu-, erivajadus- ja
elatisfond, mis on nõukogu määruse
(EÜ) nr 4/2009 kohane keskasutus,
töötab praegu kaugtöösüsteemi
kasutades kodust. Seetõttu palub
keskasutus saata teated e-kirjaga
järgmisel
e-posti
aadressil:
jpsklad@jps-rs.si. Keskasutus suhtleb
ja saadab taotlusi samuti e-posti
Tavapäraste tsiviil- või kohtumenetluste teel.
valdkonnas saavad kohtud teha kohtuotsuse ja
toimetada
selle
pooltele
kätte,
kui
kohtumenetluses, mis ei ole kiireloomuline,
algas
põhikohtuistung
enne
meetmete
kehtestamist. Seega toimetatakse kohtuotsus
pooltele kätte, kuid tähtajad ei kulge. Sel viisil
aitame oluliselt kaasa kohtute töö kuhjumise
järkjärgulisse kõrvaldamisse.
Ka kinnistusasjades võimaldab ministeeriumi
ettepanek juhtumid järk-järgult lahendada.
Otsus kinnistusasju käsitleva ettepaneku kohta
võib muutuda lõplikuks hoolimata sellest, et
tähtajad ei kulge, kuid ainult juhul, kui näiteks
kõik pooled loobuvad edasikaebamise õigusest.
Sama kehtib kinnistusraamatu kannete kohta.
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Seni on pooltel olnud võimalik esitada
kinnistusraamatusse kande tegemise taotlus ja
seega tagada määruse kaitse.
Uus kavandatud kord, mis kehtib kogu
epideemia
vältel,
võimaldab
maksejõuetusmenetluse
osalistel
esitada
taotluse, avalduse või dokumendi pärast tähtaja
möödumist, kui viivituse põhjus on COVID-19
epideemia ja kohus ei ole veel otsust teinud,
ning selline hilinenud taotlus vaadatakse pärast
tähtaja möödumist ikkagi läbi ja seda ei lükata
tagasi. Selline sekkumise õiguslik alus, mis
leevendab maksejõuetusmenetluse toimingute
rangust ja pöördumatust, on samuti oluline
asjaolu, mille alusel Sloveenia Vabariigi
kõrgeima kohtu esimees hindab, kas
maksejõuetusmenetlus on kiireloomuline.
Kõrgeima kohtu esimehe 5. mai dekreet,
millega asendatakse eelmised dekreedid:
Kohtud jätkavad kiireloomulistes asjades
otsuste tegemist ja kohtuistungite pidamist
kooskõlas kohtute seaduse artikliga 83 ja
kõrgeima kohtu esimehe määrusega. Uue
määrusega laiendas kõrgeima kohtu esimees
alates 5. maist 2020 kiireloomuliste juhtumite
loetelu. Viimane hõlmab ka sundtäitmist ja
pankrotti, mille puhul tehti menetluse
algatamise otsus 30. märtsiks 2020.
Erimeetmete
kehtivusajal
tuleb
menetlusosalistele,
nende
volitatud
esindajatele ja muudele isikutele, kes soovivad
teavet konkreetse menetluse kohta ning ei ole
saanud kohtukutset, teatada sellest eelnevalt
tööajal, kasutades avaldatud e-posti aadresse
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või telefoninumbreid.
1. Kohtuotsuste tegemine kiireloomulistes
asjades ja asjades, mis ei ole kiireloomulised
Erakorralise sündmuse, s.o nakkushaiguse SARSCoV-2 (COVID-19; koroonaviirus) epideemia
tõttu, mis võib oluliselt takistada sujuvat või
korrapärast õigusemõistmist, ning eesmärgiga
takistada nakkushaiguse SARS-CoV-2 (COVID19; koroonaviirus) levikut, kaitsta inimeste
tervist ja elu ning tagada kohtusüsteemi
toimimine korraldavad kõik kohtud alates
5. maist 2020 istungeid, teevad otsuseid ja
toimetavad kätte kohtudokumente:
a) kohtuasjades, mis ei ole kiireloomulised
vastavalt kohtute seaduse artiklile 83 ja mida ei
peeta kiireloomuliseks vastavalt käesolevale
määrusele, tingimusel et kohtud suudavad
tagada nende toimingute läbiviimise vastavalt
käesolevas määruses sätestatud tingimustele ja
muudele meetmetele, mille Sloveenia Vabariigi
kõrgeima kohtu esimees on käesoleva määruse
alusel kindlaks määranud, ning sellisel viisil, et
viirusnakkus ei levi ja tagatud on inimeste
tervise ja elu kaitse, ning
b) kohtute seaduse artiklis 83 sätestatud
kiireloomulistes asjades, millest järgnevaid ei
peeta siiski kiireloomuliseks:
b.1. vältimaks ohtu inimeste elule ja tervisele
või suurema väärtusega varale, ei ole
kindlustusasjades vajalik selliste toimingute
sooritamine, mis nõuavad kohtutäiturite,
huvitatud osapoolte ja teiste menetluses
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osalevate isikute isiklikke kontakte;
b.2. käskvekslite ja tšekkide vaidlustamine ja
käskveksleid käsitlevad kohtuasjad;
b.3. surnu pärandvara inventuur;
b.4. sundlikvideerimise ja pankrotijuhtumid,
mille puhul ei ole menetluse algatamise otsust
tehtud 30. märtsiks 2020 (k.a).
2. Põhimeetmed kohtuvõimu sujuvaks
teostamiseks neis asjades on järgmised:
2.1. Kohtusse pöördumine
Kui see on ruumiliselt võimalik, määravad
kohtud kindlaks kohad, mida pooled, nende
volitatud esindajad ja muud isikud ning
kohtunikud ja kohtutöötajad kasutavad
kohtuhoonesse
sisenemiseks.
Sisenemiskohtades rakendatakse kõiki vajalikke
ennetusmeetmeid viirusnakkuse vältimiseks
ning kõikide sissepääsude juures on kirjalik
teade
kohturuumides
kehtivate
ennetusmeetmete kohta.
Erimeetmete kestuse ajal (v.a kiireloomulised
juhtumid) saavad pooled, nende volitatud
esindajad ja muud isikud: 1) esitada taotlusi
ainult posti teel või võimaluse korral riikliku eõiguskeskkonna portaali kaudu; 2) kasutada
kohtutega tööajal suhtlemiseks avaldatud eposti aadresse ja telefoninumbreid.
Erimeetmete kehtivuse ajal peavad pooled,
nende volitatud esindajad ja muud isikud, kes
soovivad menetluse kohta teavet ja keda ei ole
kohtusse kutsutud, teatama selles tööajal
eelnevalt avaldatud e-posti aadressidel ja
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telefoninumbritel.
2.2. Kohtuistungid
Kui tehnilised ja ruumilised nõuded on täidetud,
viiakse
kohtuistungid
tavaliselt
läbi
videokonverentsi teel.
Kohtuistungitel, mis ei toimu videokonverentsi
teel, peab vahemaa teiste isikutega olema
vähemalt kaks meetrit, kõik peavad kasutama
kaitsevahendeid ja ruum tuleb desinfitseerida.
2.3. Üldsuse osalemine põhikohtuistungil
Selleks et vältida viirusnakkuse levikut, kaitsta
inimeste tervist ja elu ning tagada kohtute
toimimine, õiguste kasutamine ja kohustuste
täitmine, võib kohtunik või kohtu eesistuja
üldsuse esindajaid põhiistungile või selle osale
ajutiselt mitte lubada.
2.4. Muud meetmed
Muud meetmed määrab kõikide kohtute jaoks
kindlaks Sloveenia Vabariigi kõrgeima kohtu
esimees ja iga üksiku kohtu jaoks asjaomase
kohtu esimees.
Määruse ja muude meetmete kehtivus
Kõnealune määrus ja muud selle alusel
kindlaksmääratud meetmed kehtivad seni, kuni
Sloveenia Vabariigi kõrgeima kohtu esimees
need tühistab.
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HISPAANIA
(ES)

Kõik tähtajad on peatatud ning menetlusseadustes
sätestatud tähtajad kohtualluvusega seotud
korralduste jaoks on peatatud ja ei kulge. Tähtaegu
hakatakse uuesti arvutama hetkest, mil lõppevad
kuninga
dekreediga
463/2020
kehtestatud
pikendused.

Kohtuhoonetes töötamist on oluliselt piiratud.
Kasutusele on võetud IT-lahendused ja
sidevahendid või laiendatud nende kasutamist,
et soodustada kohtunike, prokuröride ja teiste
õiguspraktikute kaugtööd.

Hispaania keskasutusel pole võimalik
tagada sissetulevate taotluste (eriti
paberil
taotluste)
tavapärast
menetlemist. Taotlused tuleb saata
elektrooniliselt.

Notarid ja riiklikud registrid on loetud – Tõendite kogumine (määruse
Menetlustähtaja peatamine ei kehti mõningate elutähtsateks avalikeks teenusteks, mille 1206/2001 artikkel 3): Menetletakse
erimenetluste puhul, sealhulgas lastekaitseasjades.
toimimine on tagatud.
olulisi ja kiireloomulisi taotlusi, mis
tuleb
saata
aadressil
Kohtunik või kohus võib nõustuda tegema
rogatoriascivil@mjusticia.es.
Kõik
menetlustoiminguid, mis on vajalikud, et vältida
ülejäänud taotlused tuleb saata
menetlusosaliste õiguste ja õigustatud huvide
tavalises
korras paberil otse
pöördumatut kahjustamist.
pädevale Hispaania kohtule.
Hispaania kohtute üldnõukogu avaldab ajakohastatud
teabe
meetmete
kohta,
mida
Hispaania
ametiasutused
on
võtnud
viiruse
leviku
tõkestamiseks, oma veebisaidil eraldi osas „Üldteave
COVID-19 kohta“, mis on kättesaadav järgmisel
aadressil:

–
Lapserööv
ja
elatise
sissenõudmine:
Taotluste
menetlemine on tagatud vaid juhul,
kui need on saadetud e-posti teel.
Täitmist
käsitatakse
kiireloomulisena, võttes arvesse
inimestele
kehtestatud
liikumispiiranguid. (sustraccionmeno
res@mjusticia.es)
(SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Services/Inform
ation-COVID-19/General-information-/.

Sellel veebisaidil on esitatud täielik teave, sealhulgas
üldteave, juhendid ja protokollid, alalise komitee
kokkulepped (alates 11. märtsist 2020 kuni 5. maini
2020), kohtupraktika ning justiitsministeeriumi ja
riigiprokuratuuri, tervishoiuministeeriumi, riigipea ja
kõrgeimate kohtute järelevalvekomitee edastatud
teave.
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ROOTSI (SE)

Kohtumenetlustega seotud meetmeid seni vastu
võetud ei ole.
Rootsi kohtud, mis on valitsusest sõltumatud,
on tekkinud olukorras võtnud mitmesuguseid
meetmeid. Üldiselt on tavalisest rohkem
istungeid ära jäetud, eelkõige poolte,
advokaatide ja tunnistajate haigestumise tõttu.
Kohtud on hakanud rohkem kasutama video- ja
telefonikonverentsi. Järgitakse olemasolevaid
norme, et korraldada tööd maksimaalselt
turvaliselt ja tõhusalt.

Viimati muudetud 10.06.2020
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